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TOKIJA – HAKONE – OSAKA – KIOTO – NARA – TOKIJA
1. diena.

ТОKIJA
Ierašanās Narita Starptautiskajā lidostā. Tikšanās ar krievu valodā runājošu
gidu, transfērs uz viesnīcu. Japānas galvaspilsēta Tokija atrodas Japānas

Viesnīca

centrālajā daļā un ir dibināta 1457. gadā. Tokija ir Japānas lielākā pilsēta,

Tokijā

nozīmīgākais Japānas politiskais, ekonomiskais, finanšu un kultūras centrs.
Tokija tūristus piesaista ar muzejiem, koncertzālēm, teātriem, parkiem,
skaistām ainavām, iepirkšanās vietām un naktsklubiem.
Ierašanās viesnīcā, izvietošanās. Brīvais laiks. Nakšņošana viesnīcā.
2. diena.

TOKIJA

Viesnīca

Brokastis. 10:00 viesnīcā tikšanās ar gidu. Tokijas apskates ekskursija:

Tokijā

Imperatora Pils laukums (karaliskajā pilī, kas atrodas pašā Tokijas centrā,
dzīvo imperators ar kundzi), japāņu dārzs Happo-en, kurā baudīsiet tējas
ceremoniju, Tokijas valdības laukums. Pusdienas. Apmeklēsiet Asakusa
rajonu – budistu templis Senso-ji – slavenākais Tokijas templis, kas celts VII
gs., tirgotāju iela Nakamise, elektronikas kvartāls Akihabara, Ginza –
populārākais Tokijas iepirkšanās kvartāls ar daudzām mājīgām galerijām,
kafejnīcām un citām izklaides vietām. 18:00 atgriešanās viesnīcā.
3. diena.

TOKIJA – HAKONE

Viesnīca

Brokastis. 09:00 tikšanās ar krievu valodā runājošu gidu. Transfērs uz

Hakone

Hakones kūrortu (~2h). Fuji-Hakone Nacionālā parka apskate. Šeit atrodas
Japānas augstākā virsotne – Fudzijama (3776 m v.j.l.), kas ir viens no
Japānas trim svētajiem kalniem, kā arī ir viens no Japānas simboliem.
Brauciens ar gaisa vagoniņu pāri ielejai, vērojot Owakudani geizerus un
Kamiyama

vulkāna

krāteri.

Mini

kruīzs

pa

Ashi

ezeru.

Pusdienas.

Apmeklēsiet karsto avotu kompleksu „Yunessun”. Transfērs uz viesnīcu.
17:00 ierašanās viesnīcā (Hakone Hotel Kowakien, The Prince Hakone vai
līdzīgā 4* viesnīcā). Vakariņas.
4. diena.

HAKONE – OSAKA

Viesnīca

Brokastis. 09:00 izrakstīšanās no viesnīcas. Transfērs uz Odavaras staciju.

Osakā

10:00 brauciens ar Shinkansen ātrvilcienu uz Osaku. 12:00 ierašanās Osakā.
Tikšanās ar krievu valodā runājošu gidu. Apskates ekskursija pilsētā –
Osakas pils, kas kļuvusi par Osakas pilsētas simbolu, pils būvniecība sākta
1583.gadā. Pusdienas. Kaiyukan – pasaulē lielākais akvārijs. 173 m augstā
“Umeda Sky” ēka. Ēka sastāv no diviem torņiem, kurus savieno 39.stāvā
izveidotā

„peldošo

dārzu

observatorija”.

Dotonbori

iela

–

viens

no

galvenajiem Osakas iepirkšanās un izklaides rajoniem. Transfērs uz viesnīcu.
19:00 ierašanās viesnīcā (New Otani Osaka, Sheraton Miyako Hotel Osaka
vai līdzīga 4* viesnīca).
5. diena.

OSAKA – KIOTO – OSAKA
Brokastis. 09:00 tikšanās ar gidu. Transfērs uz Kioto (~1.5h) – modernu
pilsētu, septīto lielāko Japānā, kurā dzīvo ap 1.4 miljoni iedzīvotāju. Kioto ir
bijusi Japānas galvaspilsēta un imperatora rezidence no 794. gada līdz 1868.
gadam. Kioto piesaista tūristus ar neskaitāmiem tempļiem, svētnīcām un
citām vēsturiski nozīmīgām celtnēm. Kioto apskates ekskursija – budistu
templis Kinkaku-ji (Zelta templis), Ryoan-ji (akmens dārzs), Kiyomizu-dera
AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

Viesnīca
Osakā

2

(Tīrā ūdens templis). Pusdienas. 18:00 transfērs uz viesnīcu Osakā.
6. diena.

OSAKA – NARA – OSAKA – TOKIJA

Viesnīca

Brokastis. 09:00 tikšanās ar gidu, izrakstīšanās no viesnīcas. Transfērs uz

Tokijā

Naru (~1.5h) – Japānas pirmo galvaspilsētu, kura tika nodibināta 710. gadā.
Narā ir saglabājušies daudzi vēsturiski dārgumi, tai skaitā daži no Japānas
vecākajiem un lielākajiem tempļiem. Naras apskates ekskursija. Budistu
templis Todai-ji – “Diženais austrumu templis” ir viens no Japānas
vispopulārākajiem un vēsturiski nozīmīgākajiem tempļiem, kā arī ir pasaulē
lielākā koka ēka, tajā atrodas Japānā lielākā Budas bronzas statuja
(Daibutsu). Nara parks ar pieradinātiem briežiem. Sintoistu templis Kasugataisha – celts vienā laikā, kad dibināta Japānas galvaspilsēta par godu
dievam, kas atbild par pilsētas aizsardzību. Kofukuji - templis, kas atrodas
Narā un tika uzcelts 710. gadā. Konfukuji templī dažas no ievērojamām
vēstures ēkām ir saglabājušās līdz mūsdienām, tai skaitā piecu stāvu
pagoda, kura ir 50 m augsta un ir kļuvusi par Naras simbolu. Pusdienas.
Transfērs uz staciju Shin-Osaka. 17:00 brauciens ar Shinkansen ātrvilcienu
uz Tokiju. 19:30 ierašanās Tokijas vai Sinagavas stacijā. Patstāvīga
nokļūšana viesnīcā.
7. diena.

TOKIJA
Brokastis.

Viesnīca
Brīvais

laiks

(iespējamas

izvēles

ekskursijas

par

papildus

samaksu).
8. diena.

TOKIJA – NARITA – RĪGA
Brokastis. Tikšanās ar gidu viesnīcā, izrakstīšanās no viesnīcas, transfērs uz
Narita Starptautisko lidostu. Lidojums Tokija – Rīga.

Ceļojuma cena vienai personai divvietīgā numurā EUR:
Izvēlētā viesnīca

2 cilvēki

4 cilvēki

The Prince Park Tower Tokyo 5*

2929

2663

Keio Plaza Hotel 4*

2893

2655

Grand Prince Hotel Takanawa 4*

2804

2544

Shinagawa Prince Hotel 3*+

2804

2544

Sun Members Tokyo Shinjuku 2*

2597

2359

Ceļojuma cenā iekļauts :
- nakšņošana minētajās viesnīcās,
- transfērs lidosta – viesnīca – lidosta ar krievu valodā runājošu gidu,
- 7 brokastis, 5 pusdienas, 1 vakariņas,
- ekskursijas Hakone, Tokijā, Kioto, Narā, Osakā ar krievu valodā runājošu gidu,
- visi nodokļi.
Ceļojuma cenā nav iekļauts :
- apdrošināšana,
- aviobiļetes Rīga – Tokija – Rīga,
- izvēles ekskursijas,
- personīgie izdevumi.
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Viesnīcas Tokijā:

-

The Prince Park Tower Tokyo, 5* http://www.princehotels.com/en/parktower/
Keio Plaza Hotel, 4* http://www.keioplaza.com/
Grand Prince Hotel Takanawa, 4* http://www.princehotels.com/en/takanawa/
Shinagawa Prince Hotel, 3*+ http://www.princehotels.com/en/shinagawa/
Sun Members Tokyo Shinjuku, 2* http://inx.lv/dLR
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